
Referat af mødet i Lokalråd Ribe Midt den 18. januar 2018. 
 

1. Godkendelse af referatet 5.12.17 
Godkendtes 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

3. Ribe Madstation 
Vi udtaler vores opbakning til projektet. 
 

4. Årsmødet den 22.2.18 
Vi erindrer hver især  indlægsholderne om deres opgave 
WW laver en oversigt over hvad vi har lavet i årets løb 
NF fordeler opgaver til  lokalrådets medlemmer 
Punkterne til aftenen: 
Kort præsentation af Lokalrådet og dets opgaver, v. os alle 
Udarbejdelse af Lokalplan for Tange-området - v. Arkitekt Steen Gelsing, Esbjerg Kommune  
Etablering af Ribelund en familiepark - v. Arkitekt Steen Gelsing 
Trafikforholdene i bymidten - teknisk direktør Hans Kjær, Esbjerg Kommune 
Omfartsvejen - v. projektleder Mike Boesen, Vejdirektoratet 
Vi forventer ca. 150 deltagere 
WW laver annonce til indrykning den  6.2.  
 

5.       Møde 1.2. angående Ribelund en familiepark 
  Niels, Lulu og måske Aksel deltager 
 
6.     Møde 27.2. Vej og Park – Aksel, Niels og Willi deltager 

Vi gennemgik ”hængerne”. Vi sørger hver især for opfølgning på hvad der er sket med punkterne 
vedrørende vort område. 
Vi ønsker endvidere: 

a) en status på færdiggørelse af stier og skiltning i Ribe plantage samt på færdiggørelse af 
arealet bag ”Bostons gård”. 

b) at få vedligeholdt og hævet stierne i Bjerreskoven mellem Ribe Nørremark og Vester Enge 
samt langs Tved å. 

c) en bålhytte ved sportspladsen i Lustrup. 
d) forbedret stien fra Tange til Skallebæk 
e) etableret svingbaner fra Obbekærvej til Klostermarken 

 
7.      Møde den 16.1. Ribe Byferie og Ribe Kirkegårde 
 Vi sender vores opbakning af projektet til initiativtagerne. 
 WW laver et forslag til støtteskrivelsen. 
 
8.      Økonomi 
 Saldo pr. 15.01.2018 er 25.995,39 kr. Støttebeløbet for 2018 er ikke indgået og forventes forhøjet. 
  
9. Forslag til medlem af Esbjerg Byfond 
 Vi indstiller arkitekt Niels Pinborg 
 
10.   Nyt fra foreningerne 
 Orienteringerne toges til efterretning. Der er generalforsamlinger flere steder. 
  
11.   Eventuelt herunder næste møde 
 Formøde de to andre lokalråd om punkter til Økonomiudvalget den 12. eller 20. marts kl. 19.00 på 

Danhostel Ribe. Formøde for os kl. 17.30 til et stykke smørebrød/sandwich. 
 


